
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 

  

            1.ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาดประจ าส านักงานใหญ่ บสย. 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ฝ่ายบริหารงานกลาง บรรษัทประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,470,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว)  

   4.วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    เป็นเงิน  1,497,500.00 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 

 

 5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

     5.1  บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จ ากัด  

                5.2  บริษัท อีโค เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด 

 
 6.รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง  

     6.1 นายพิทยา  ปริวัฒนศักดิ ์ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบรหิารงานกลาง 

     6.2 นายจิรัฎฐ์  จิรวุฒินันท์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 

     6.3 นางสาวพิไลพร  ซุงสุวรรณ ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 

 

 1.  คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานท าความสะอาด 
 1.1  เพศหญิง สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์หรืออายุตามที่  บสย. 
เห็นสมควร  
 1.2  สามารถอ่านพูดเขียนภาษาไทยและสื่อสารกับผู้ว่าจ้างได้เป็นอย่างดี  
 1.3  มีประสบการณ์ในการท างานในงานท าความสะอาด และมีความรู้ในงานท่ีท าเป็นอย่างดี 
 1.4  มีความประพฤติเรียบร้อย สุภาพ มีระเบียบวินัยในการท างาน พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี  

1.5  ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือโรคที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงาน เช่น วัณโรค  

1.6  ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ครบตามมาตรฐานท่ีทางการก าหนด 
1.7   มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี  

 1.8  ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ และไม่เสพสิ่งเสพติดทุกประเภท 
 1.9  สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ หรือปฏิบัติงานในวันหยุดได้เป็นครั้งคราว  

1.10 ผ่านการตรวจสอบประวัติ และความประพฤติจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ และไม่เคยต้องโทษคดีอาญาถึงจ าคุก เว้นแต่คดีกระท าโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
 
 
 
 



 
2. ขอบเขตของงานจ้าง 

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
2.1 จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัตติามที่ก าหนดในข้อ 4 จ านวนทั้งสิ้น 4 (สี่) อัตรา แบ่งการปฏิบัติงานประจ า ช้ัน 16 

จ านวน 2 (สอง) อัตรา ประจ าช้ัน 17 จ านวน 1 (หนึ่ง) อัตรา และประจ าช้ัน 18 จ านวน 1 (หนึ่ง) อัตรา  
2.2 จัดหาผู้ควบคุมงาน จ านวน 1 (หนึ่ง) อัตรา เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาดให้ปฏิบัติ

ตามขอบเขตของงานท่ีก าหนด 
2.3  จัดส่งเอกสารของพนักงานท าความสะอาดให้กับ บสย. อย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน โดยจัดท า

แฟ้มประวัติของพนักงานท าความสะอาด จ านวน 1 (หนึ่ง) ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้  
2.3.1  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  
2.3.2   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

 2.3.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน  
2.3.4  ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุรายละเอียดตามข้อ 1.5 ออกโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช

กรรมของแพทยสภา ไม่เกิน 1 เดือน 
2.3.5  เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามข้อ 1.6 

  2.3.6   เอกสารการรับรองคุณสมบัติของพนักงานท าความสะอาดตามข้อ 1.1-1.4 และข้อ 1.7–1.9  
จากผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.3.7  เอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากส านักงานต ารวจแห่งชาติตามข้อ 1.10 

2.4  จัดส่งหนังสือแจ้งรายช่ือผู้ควบคุมงาน ให้กับ บสย. อย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน พร้อมแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 (หนึ่ง) ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2.5   ผู้ควบคุมงาน จ านวน 1 (หนึ่ง) อัตรา และพนักงานท าความสะอาดจ านวน 4 (สี่) อัตรา ต้องเข้ารายงานตัว
และปฏิบัติหน้าที่ ณ ส านักงานใหญ่ ในวันเริ่มต้นสัญญา ท้ังนี้ บสย. ขอสงวนสิทธิ์ในการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงานจน
เป็นที่พอใจ หากพิจารณาเห็นว่าพนักงานท าความสะอาดไม่มคีวามสามารถในการปฏิบัตงิาน บสย. สามารถแจ้งเปลี่ยนตัวพนักงาน       
ท าความสะอาด โดย บสย. จะมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องด าเนินการ
เปลี่ยนตัวพนักงานท าความสะอาด ภายใน 3 (สาม) วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับแจ้งจาก บสย.   

2.6 จัดหาแบบฟอร์มพนักงานให้กับพนักงานของผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับ 
บสย. และพนักงานท าความสะอาด 

2.7 จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับพนักงานของผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
กับ บสย. และพนักงานท าความสะอาด 

2.8 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการว่าจ้างพนักงานท าความสะอาด เช่น การปลดออก หรือการเลิกจ้าง ผู้
ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องแจ้งให้ บสย. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครัง้ และต้องจัดหาพนักงานใหม่มาทดแทน       
โดยปฏิบัติตามข้อ 13 

2.9  หากพนักงานของผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปปฏิบัติงานไม่สามารถไปปฏิบัติงานให้กับ บสย. 
ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดหาพนักงานท่ีมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันไปปฏิบัติงาน
ทดแทน โดยปฏิบัติตามข้อ 13 

2.10 พนักงานท าความสะอาดต้องท าความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้สะอาดอยู่เสมอ  
2.11 ต้องจัดหาน้ ายาเคมีภัณฑ์ ถุงขยะด า และอุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ที่ผลิตในประเทศไทย

เท่านั้น เพื่อรักษาความสะอาดให้มีจ านวนเพียงพอต่อการใช้งานตลอดสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ในกรณีที่ บสย. แจ้งให้ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ น้ ายาเคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตาม
โดยไม่ทักท้วงใดๆ ทั้งสิ้น  

2.12 พนักงานท าความสะอาดต้องอยู่ประจ าพื้นที่ปฏิบัติงานตลอดเวลา  
 



 
2.13 วัน/เวลาปฏิบัติงาน 

วันท างานปกติ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 
   เวลาท างานปกติ : ระหว่างเวลา 07:00 -16:00 น.  
   วันหยุดประจ าสัปดาห์ : วันเสาร์ และ วันอาทิตย์  
   วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ให้เป็นไปตามวันหยุดงานท่ี บสย. ก าหนด และประกาศเพิ่มเติมในแต่ละปี  

การลงเวลาท างาน : พนักงานต้องลงเวลาท างานทุกครั้งท่ีเข้างานและเลิกงาน  
                          กรณี บสย. มีความประสงค์ให้พนักงานท าความสะอาดปฏิบตัิงานนอกเหนือจากวันและเวลาปกติที่ก าหนดไว้ 
บสย. จะจ่ายค่าจ้างเพิ่มเติมให้แก่พนักงานท าความสะอาดโดยตรง โดยการจ่ายค่าจ้างเพิ่มเติมจะเป็นไปตามอัตราที่ บสย. ก าหนด  

2.14 จ่ายค่าจ้างให้พนักงานท าความสะอาดเป็นรายเดือน ในอัตราไม่ต่ ากว่าเดือนละ 11,200 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่ง
พันสองร้อยบาทถ้วน) กรณีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ าเพิ่มสูงขึ้น ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์มีหน้าทีต่้องจ่ายเงินค่าแรงส่วนท่ีเพิ่มขึ้นใหแ้ก่พนักงานท าความสะอาดตามที่กฎหมายก าหนดไว้เองทั้งสิ้น   

2.15 ในกรณีที่ทรัพย์สินของ บสย. หรือทรัพย์สินที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
ตามสัญญานี้ได้รับความเสียหาย ถูกท าลาย สูญหายอันเกิดจากการกระท าของพนักงานของผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องรับผิดชอบชดใช้ราคาหรือ
ค่าเสียหายตามค่าเสียหายที่แท้จริง ภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน เว้นแต่ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะพิสูจน์ได้ว่า
ความเสียหาย สูญหาย หรือถูกท าลายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ได้เกิดจากการกระท าด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ 
หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของใดๆ ของพนักงานผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ถ้าผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ชดใช้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด บสย. มีสิทธิ์หักเงินค่าสิ่งของหรือค่าเสียหายจากเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้
ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เต็มจ านวน รวมทั้งหักเงินค้ าประกันเพื่อน ามาช าระค่าเสียหาย หากเหลือจึงจะจ่ายคืนให้ผู้
ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป  

2.16 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 
2.17 จัดท า Mini Cleanning ไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ครั้งต่อปี และ Big Cleanning ไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ครั้งต่อปี  
2.18 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องไม่เอางานตามสัญญาจ้างน้ีไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วง 

  
 


